	
  	
  	
  

	
  	
  	
  	
  

	
  

	
  

Equipamento de musculação comercial
Garantia limitada
Para o equipamento de musculação comercial Precor fabricado após a data efetiva desta garantia limitada.
LEIA ATENTAMENTE ESTES TERMOS E CONDIÇÕES DE GARANTIA ANTES DE UTILIZAR O PRODUTO DA PRECOR
INCORPORATED. AO UTILIZAR O EQUIPAMENTO, ACEITA OS SEGUINTES TERMOS E CONDIÇÕES DE GARANTIA.

Garantia limitada
A Precor Incorporated («Precor») garante que todos os produtos da Precor não apresentam defeitos nos materiais e no
fabrico durante os períodos de garantia abaixo definidos. Os períodos de garantia têm início a partir da data da fatura da
compra original. Esta garantia aplica-se apenas a defeitos detetados durante o período de garantia e estende-se apenas
ao comprador original do produto. As peças reparadas ou substituídas ao abrigo dos termos desta garantia serão
abrangidas pela mesma apenas durante o período de garantia restante original. Para reclamar ao abrigo desta garantia, o
comprador deve notificar a Precor ou o seu distribuidor autorizado 30 dias após a data de deteção de qualquer não
conformidade e disponibilizar o produto afetado para inspeção por parte da Precor ou do seu representante de
assistência técnica. As obrigações da Precor ao abrigo desta garantia estão limitadas conforme definido abaixo.

Períodos e cobertura da garantia
Todos os produtos de musculação comerciais fabricados e vendidos após o dia 1 de janeiro de 2015 estão sujeitos aos
termos e condições aqui definidos (à exceção de produtos cardiovasculares):
Peças da estrutura e soldas:

10 anos

Todas as áreas das superfícies, incluindo superfícies pintadas e com revestimento de
metal:
Peças móveis da estrutura, placas e componentes das pilhas de pesos, rolamentos,
casquilhos, roldanas e ajuste do assento:

1 ano

Todas as restantes peças (incluindo pegas, tampas da extremidade, cabos, pinos do
seletor e revestimentos):
Estofos, rolos, pegas e tiras:

1 ano

Mão-de-obra:

1 ano

5 anos

6 meses

Condições e restrições
Esta garantia só é valida de acordo com as condições definidas abaixo:
1. A garantia aplica-se ao produto da Precor apenas se:
a. Tiver sido submetido a manutenção por um fornecedor de serviços autorizado Precor. Fora dos Estados Unidos
da América, o produto deve ser submetido a manutenção por técnicos de escritório Precor ou Distribuidores
autorizados Precor.
b. Permanece na posse do comprador original e for demonstrada uma prova de compra.
c. Não tiver sido sujeito a acidentes, má utilização, abuso, serviço impróprio ou uma modificação que não foi feita
pela Precor.
d. As reclamações forem feitas durante o período de garantia.
2. Esta garantia limitada aplica-se aos produtos de musculação Precor especialmente concebidos apenas para uso
comercial. Contudo, esta pode ser anulada quando tais produtos são utilizados num ambiente não comercial ou são
instalados em instalações num país fora do país original de venda.
3. Com a exceção do Canadá, a Precor não fornece mão de obra fora dos Estados Unidos. A garantia limitada do
equipamento perde a validade quando o equipamento é instalado num país que não aquele em que foi comprado.
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4.

As peças móveis aparafusadas à estrutura não estão incluídas na garantia da «Estrutura» (por exemplo, braços
móveis, conjuntos de assento e pá traseira, ajustes de posição, entre outros).
5. Esta garantia limitada não cobre nem a Precor oferece garantias relativamente ao trabalho ou ao produto a empresas
terceiras (por exemplo, soldagem e outros trabalhos semelhantes).
Entre em contacto com o seu distribuidor local para obter mais detalhes.
Esta garantia limitada não se deve aplicar a:
1.

2.

3.
4.
5.
6.

Itens cosméticos, incluindo, mas não se limitando a: pegas, assentos e etiquetas ou outros itens, o exterior danificado
ou apagado em resultado de abuso, má utilização, acidente, serviço impróprio ou instalação, maus-tratos ou
modificação do design ou construção não autorizada pela Precor, incluindo a utilização de peças sobresselentes que
não do fabricante de equipamento de origem.
Danos cosméticos, estruturais ou funcionais (incluindo ferrugem, corrosão e desgaste anormal) causados pelo não
cumprimento dos procedimentos de manutenção descritos no manual do proprietário ou na documentação do
produto.
Reparações realizadas no equipamento da Precor que não possuam um número de série ou que possuam uma
etiqueta de série que tenha sido alterada ou apagada.
Chamadas de serviço para corrigir a instalação do equipamento ou para fornecer instruções aos proprietários sobre
como utilizar o equipamento.
Recolha, entrega ou custos de transporte relacionados com reparações.
Quaisquer custos de mão de obra além do período de garantia de mão de obra aplicável.

Renúncia e distribuição
As garantias aqui fornecidas são as garantias exclusivas fornecidas pela Precor e prevalecem sobre quaisquer
representações anteriores, contrárias ou adicionais, orais ou escritas. QUAISQUER GARANTIAS IMPLÍCITAS,
INCLUINDO A GARANTIA DE COMERCIALIZAÇÃO OU DE ADEQUAÇÃO PARA UM OBJETIVO ESPECÍFICO QUE SE
APLIQUE A QUALQUER UMA DAS PEÇAS DESCRITAS ACIMA, TÊM UMA DURAÇÃO LIMITADA AOS PERÍODOS DE
GARANTIAS EXPRESSAS FORNECIDOS ACIMA PARA ESSAS MESMAS PEÇAS. CONSEQUENTEMENTE, A PRECOR
RECUSA E EXCLUI ESSAS GARANTIAS. Algumas jurisdições não permitem limitações na duração de uma garantia
implícita, pelo que a limitação acima poderá não se aplicar. A PRECOR TAMBÉM RECUSA E EXCLUI PELO PRESENTE
TODAS AS OUTRAS OBRIGAÇÕES OU RESPONSABILIDADES, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, DECORRENTES DE
LEGISLAÇÃO OU OUTROS, EM RELAÇÃO A QUALQUER NÃO CONFORMIDADE OU DEFEITO DE QUALQUER
PRODUTO, INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO A: (A) QUALQUER OBRIGAÇÃO, RESPONSABILIDADE, DIREITO,
RECLAMAÇÃO OU RECURSO EM AGRAVO, DECORRENTE OU NÃO DA NEGLIGÊNCIA DA PRECOR E DOS SEUS
FORNECEDORES (ATIVOS, PASSIVOS OU IMPUTADOS); E (B) QUALQUER OBRIGAÇÃO, RESPONSABILIDADE,
DIREITO, RECLAMAÇÃO OU RECURSO EM CASO DE PERDA DE OU DANOS EM QUALQUER EQUIPAMENTO. Esta
renúncia e distribuição deverão ser aplicadas mesmo que a garantia expressa definida acima não cumpra o seu objetivo
essencial.

Reparações exclusivas
Para qualquer produto descrito acima que não esteja em conformidade com a sua garantia, a Precor iá fornecer, por sua
própria iniciativa, uma das opções seguintes: (1) reparação; (2) substituição; ou (3) reembolso do preço de compra. O
serviço de Garantia limitada Precor pode ser obtido entrando em contacto com os técnicos de escritório da Precor ou
Distribuidores autorizados Precor aos quais comprou o item. A Precor compensa os técnicos de reparação autorizados
pelas viagens de garantia dentro da sua área de serviço normal para reparação de equipamento nas instalações do
cliente. Poderá ser cobrada uma taxa de deslocação fora da área de serviço. ESTAS SERÃO AS ÚNICAS E EXCLUSIVAS
REPARAÇÕES DO COMPRADOR NO CASO DE UMA VIOLAÇÃO DA GARANTIA.
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Exclusão de danos consequenciais e acidentais
A PRECOR E/OU OS SEUS FORNECEDORES NÃO TÊM QUALQUER OBRIGAÇÃO NEM RESPONSABILIDADE,
DECORRENTES DO CONTRATO (INCLUINDO A GARANTIA), DE ATO ILÍCITO (INCLUINDO NEGLIGÊNCIA ATIVA,
PASSIVA OU IMPUTADA E RESPONSABILIDADE ESTRITA) OU, DE OUTRA FORMA, DE DANOS NO EQUIPAMENTO,
DANOS DE PROPRIEDADE, PERDA DE UTILIZAÇÃO, RECEITAS OU LUCROS, CUSTO DE CAPITAL, CUSTO DO
EQUIPAMENTO DE SUBSTITUIÇÃO, CUSTOS ADICIONAIS INCORRIDOS PELO COMPRADOR (POR FORMA DE
CORREÇÃO OU OUTRA) OU QUAISQUER DANOS INCIDENTAIS, ESPECIAIS, INDIRETOS OU CONSEQUENTES
RESULTANTES DE UM EXTRAVIO OU DE UTILIZAÇÃO, MÁ UTILIZAÇÃO OU INCAPACIDADE DE UTILIZAR O
PRODUTO. Esta exclusão aplica-se mesmo que a garantia acima não cumpra os seus objetivos principais e mesmo que
os pedidos de indemnização por esses danos sejam apresentados por violação da garantia, violação do contrato,
negligência ou responsabilidade estrita em ato ilícito ou em qualquer outra teoria legal. Algumas jurisdições não
permitem a exclusão ou limitação de danos incidentais ou consequentes, pelo que a limitação acima poderá não se
aplicar.
Esta garantia fornece-lhe direitos legais específicos e poderá também ter outros direitos, os quais variam conforme a
jurisdição.
Com efeito desde 1 de janeiro de 2015   P/N CW31973-251 rev. A, PTI
© 2015 Precor Incorporated
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